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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
عمىا  ،د وعلىى للىه وصىحبه عيمعىينندينىا محمى ،وصلى هللا وسلم وبارك علىى عدىدو ورسىوله ،المينالحمد هلل رب الع

  :بعد
عن نوضى  كىون السىنة  ، ولسىنا بحايىة-عليىه الصىالو والسىالم-ن ندين عهمية العلم بسىنة الندى  فلسنا بحاية إلى ع

: إلىى سىنا بحايىة  إلىى عن ن ىو ، ول-يى  وعىال-المصىدر الاىان  بعىد كتىاب هللا  مصدر مىن مصىادر التيىر أ، عو
  وال كيىف نصىوم  وال كيىف نككى عن السنة ه  المدينة وه  الموضحة لل رلن، ولو السنة ما عرفنا كيف نصىل   

ومىن   حكىام الصىالو مىن  ىال   ال ىرلنب وله وفعله، فمن يعىر  ع -عليه الصالو والسالم-  إال بعد ديانه نحجوال 
عليىه -  وكيف نحج لوال عن الند  ك  ف  هذا ال رلن العظيم الذي هو كالم هللامن  ال  من ن يعر  عحكام الككاو
والكتابىا  فى   فالسىنة ننيىة عىن عن يتحىده عن ىا، « ىذوا عنى  مناسىككم»وقىا :  دىين لنىا الحىج -الصالو والسىالم

ذو المسىال  ال ألن ماى  هى ضىون لماى  هىذا هذا الموضوع كايىرو يىداع عىن المتىن ر ن، عمىا المت ىدمون فىين م ال يتعر 
ديىىن االسىىالم، لكىىن لمىىا كاىىر عصىىحاب األنىىران واألهىىدا  الىىذين  علىىم بالضىىرورو مىىن دىى  هىى  ممىىا ،تاىىار عنىىدهم

اٍن يتف ىون علىى  ىو فلسنا بحايىة إلىى هىذو ألننىا دىين إ ير دون هدم الدين احتيج لما  هذا الكالم لديان منكلة السنة،
  هذا و يمعون عليه.

ىدم   ىدم ا الصىحابة فحفظوهىىا  -عليىه الصىالو والسىىالم-وم ررهىا  ن قالل ىا، وفاعل ىىا،منىذ عن صىىدر  مى السىنة  د
ال »مىن بعىدهم، يىال الن ى  عىن كتادت ىا فى  عو  األمىر قاموا دوايب تدليغ ىا إلىى  ذلكوعت نوها، ام بعد  وضبطوها

عيد، ويىىال فىى  الصىىحي  مىىن حىىديه عدىى  سىى «عىىن ال ىىرلن فليمحىىه لاع نيىىر ال ىىرلن، ومىىن كتىىب يىىي لاع تكتدىىوا عنىى  يىىي
وقىىا  عدىىو  «اكتدىىوا ألدىى  يىىاو» فىى  الحىىديه المتفىى  عليىىه -والسىىالمالصىىالو  عليىىه-االذن بكتادت ىىا كمىىا قىىا  الندىى  

إال مىىا  -وسىىلمهللا عليىىه  صىىلى-عىىن رسىىو  هللا  اع مىىا كىىان عحىىد  عكاىىر منىى  حىىديا"  :-عنىىههللا تعىىالى  رضىى -هر ىىرو 
ال -وعرضىاو عنىههللا تعىالى  رضى -نىه وهىذا علىى حىد ظ "فينه كان يكتب وال عكتىب وكان من عدد هللا دن عمر  ، وا 

حىىىاف   -عنىىىههللا  رضىىى -ال ي ىىىارب عبىىىا هر ىىىرو وال يدانيىىىه فىىى  كاىىىرو المرويىىىا ، فىىىندو هر ىىىرو  وفعدىىىد هللا دىىىن عمىىىر 
هىذو قدى  عن يبسى   لم يحفظه نيىرو، عو كانى  م التىه الصحابة، د  حاف  األمة على االطالق، حف  من السنة ما

تفى  األلمىة وهىذا مىن  ىىال  ع ذلىكبىالحف  وعىدم النسىىيان، اىم بعىد  -والسىالمالصىالو  عليىه-لىه الندى   وردالو فيىدع
الواقأ على يواك الكتابة، وارتفأ ال ال  المدن  على حديه عد  سعيد، فكتد  السنة ودون  السنن، وعفىاد النىا  

ت تل  بال رلن، فلما عمن ذلك ر ص  للال ف  عو  األمر ير عظيماع، ويعل  عه  العلم الن   عن الكتابة  ذلكمن 
 ألن الحفى  هىو األصى ، والحفى  عمىر النىا  علىى الكتابىة و نسىون الحفى   يعتمد للال ف  الكتابة، وبعض م ي و :

الف ىم، فىيذا تىوافر  مىأوال يمكن عن يدرك طالب العلىم اليىرع  مىا عراد إال بىالحف  ال دد منه لطالب العلم اليرع ، 
يى  -ف  والف م ووف  لسلوك اليىادو مىن عو  األمىر ف ىد تيسىر لىه تحصىي  العلىم إذا ع لىص فيىه هلل له األمران الح

 . -وعال



ىى  والنتييىىة وعيمىىأ النىىا  علي ىىاذن بالكتابىىة عد   لألن الىىذي يعتمىىد علىىى يىى   ف الحفىى ، وهىىذو نتييىىة حتميىىةعد عن ض 
دىىدي  ل ىا، لكىن لمىىا  كانىى  الحىواف  عقىو  واللمىا كىان اعتمىىادهم علىى الحفى   فالنىىا ينسىاو،  لىلالي ىتم بىه و تعاهىىدو 

 ،ألنىه ويىد الدىدي ، ويىد الدىدي   عف  الحافظىةض   ا، وعيمعوا علي ا، وعطب وا علي اواعتمد النا  علي  عذن بالكتابة
عنىى د ىا النىا  ويحتايون ىا كىانوا كى  إنسىان يىدرك هىذا، علىى سىدي  الماىا  األرقىام التى  يد  وهذا يدركه ك  إنسىان،

هىىو عيىىد مىىن ذلىىك، صىىاروا ي كنىىون  مىىايىىال اىىم بعىىد ذلىىك  ، اىىم بعىىد ذلىىك مىىن كتىىب الىىرقم فىى  دليلىىه نسىىيه،يحفظون ىىا
حتىى الت ىك ن ال ي ىري فيىه  ،ألنىه اعتمىد علىى هىا الت ىك ن  وي سم بعض م عنه ال يعىر  رقىم عمىه باألسمالاألرقام 

ونر ىد عن  ،ال يك له عار على الحف دون عن يحف ، وهذا الرقم وال يراو، يضغ  رقم مفرد فيتص  على والدته من 
مىىىن كتابىىىه و ىىىدون عن يسىىىتفيد نأ مىىىد علىىىى حفظىىىه بالدريىىىة األولىىىى، وال مىىىان لىىىص إلىىىى فالىىىدو وهىىى  عن االنسىىىان يعت

  عه  العلم من اعتمد علىى حفظىه ومىن اعتمىد لكن ال يعتمد على الكتاب، وال يعتمد على الكتابة، ويما   ه،معلومات
 يحتىاي إلىى طىدال وال يحتىاي إلىى طحىنال  والدر، فالذي كادو التمر ينك  منه متى يال،على كتابه بمن كادو التمر 

دىر عو نيىرو ممىا يحتىاي إلىى طىدال ، مىد يىدك وكى ، دينمىا مىن كادو العدىداع  لدىك، وال يحتىاي إلىى يى وال يحتاي إلى    
ت دىىك اىىم تطىىدال اىىم اىىم ماىى  هىىذا يحتىىاي إلىىى عن تنىىك ، تحتىىاي إلىىى عن توقىىد النىىار، تحتىىاي إلىىى عن تن ىى  وتطحىىن، 

 .ف  الحف  وما ف  األوراقلما   به تنك ، هذا ما يما
وف يه بال وو ال ر بة من الفع ، الف يه بالفع  الذي ف  ىه  ،ف يه بالفع  مون الف ه عو الف يه إلى قسمين: س  عه  العلم ي

نما العلىم مىدون من الفع  م ةبفروع ا، بندلت ا، وعما الف يه بال وو ال ر ب ،ف  حافظته بمسالله ا يحف  مسال  كايرو وا 
لاع، ويىتان انىه، بحيىه ال يتىرك من ىا يىيإليه ف  عقرب وقى  وعقصىر مىدو مىن مظعندو ف  كتابه، ويستطيأ الريوع 

وهىذا  ،  عن مسنلة عياب عن ا فوراع وبين من ي و : حتى عرايأ ، حتى عرايأ، فىالحف  الحفى دين ي ص إذا سل
عن الحف  يدلد الىذهن، ف ىذا يىراد  و ذاع على علسنة بعن من ينتسب إلى التربيةيياع  وعما ما ،عمر ال ي تلف فيه

 ل،علىى ال يى على قا  هللا قا  رسىوله، وال يمكىن عن يسسى   تحصي  العلم اليرع ، فالعلم مدن  منه الصد عن
مىن الىرواو الىذين  مىن ممن يعتمد علىى كتابىه، وكايىر ال دد من الحف ، عقو : بعد االذن بالكتابة ضعف  الحواف  م

لىي   ، والىذي علمىه فى  كتابىه قىد يىد  فيىه مىاوا وضاع  علوم م بسدب ضىياع كتىد ماعتمدوا على الكتب ا تلط
و إلى نير ا ة عو فرط ف  حفظه، وكم من الرواو من ضعف بسدب هىذا، الكتابىة ال يىك عن ىا ععار منه ال سيما إذا 

النىىا  علىىى الكتابىىة، علي ىىا، اسىىتمر  االعتمىىادلكىىن االيىىكا  فىى   ،ن فىى  الصىىحفالىىذي دو   نعمىىة وحفظىى  لنىىا العلىىم 
عاد  قرعتىه كتابة الكتاب من  ال  التيربة تد  أ، إلى عن ظ ر  المطابأ، الكتابةإلى عن ظ ر  المطاب اتف وا علي ا

وال يىدرك ودع فيىه العلىم، والعلىم متىين ال يسىتطاع تحفىر ال لىب وتدى انىاومع، والانىاومعمىن ال لعير مرا ، ففي ىا يى 
قىرالو فيىه يى ل كان النا  يعىانون الكتابىة و نسى ون  دراحة اليسم، لما مىن عسىباب مىا ير ىدون مطالعتىه وقرالتىه وا 

عيىىرا  الميلىىدا  بالميلىىدا    اظ ىىر  المطىىابأ صىىار  تىىدفأ إلىىى النىى لمىىا التحصىىي  مدىىذو  مىىن قدىى  طالبىىه،
  ومىاذا لكىن مىاذا عىن محتويىا  هىذو المكتبىة رو،يسسى  االنسىان مكتبىة كديىآللف ومن عيسر األمىور عن لا  واوالم
طبىأ الكتىب لمىا ظ ىر  المطىابأ عفتىى علمىال األكهىر بعىدم يىواك   ف  بطون هذو الكتب بالنسبة لطالب العلم ماع

األاىىىر يعرفىىىون لمىىىاذا  ألن ىىىم  ،لكىىىن الكتىىىب اليىىىرعية توقفىىىوا في ىىىا ة، عذنىىىوا فىىى  كتىىىب اللغىىىة والتىىىنر ال واألدب،يعاليىىىر 
يملىىك األلىىو  مىىن الكتىىب لكنىىه  -طالىىب العلىىم- مىىا  يىىوو و ىىافوا منىىه، فصىىار الطالىىبوقىىد وقىىأ  ،المترتىىب علي ىىا



فىى  عيىىوا  هىىذو  إال معرفىىة الكتىىب ومعرفىىة الطباعىىا  والعنىىاو ن، لكىىن مىىا لل ىىما ل يىىذكر،بالنسىىبة للتحصىىي  ال يىى 
منىىه، عمىىا عن تيىىتر  إذا اسىىتغ  واسىىتفيد   ، و ب ىىى عن الطبىىأ نعمىىة ووفىىر ويسىىر، لكىىن نعمىىة متىىىلال يىى الكتىىب 

ن مكىان الكتب وترص ف  الدواليب وبعن النا  همه ترتيب الكتب وتنظيف الكتب وتكو   هذو الكتىب ون ل ىا مى
، ..ألن مىا عنىىدو .. والحىديه الىذي يليىه اىم بعىد مىدو ين ى  هىذا فى  مكىان هىذا وذا نيإلىى مكىان، يضىأ التفسىير يمى

ل ىىا، صىىار عاىىر  ب وي ىىرع، الكتىىب التىى  ت ىىرع ال قيمىىةيفىىت  الكتىىا مىىا عىىود نفسىىه ألن لىىي  عنىىدو ل ىىذو الكتىىب إال هىىذا،
مىا كتبىه، لكىن ل لاع يي رادألنه كان ف  الساد   إذا ع   ظاهر، فضعف التحصي  عند الكاير الطباعة على التحصي

عليىه عال عن ي ىري إلىى المكتبىة وييىتري مىا ير ىد، اىم  ألنه ما توفر  المطابأ وتيسر  األسباب ضعف التحصي  
 واسب الت  من  ال  ضغطة كر فى  اانيىة عو  والحالآلوه  هذو اهو عيسر من الكتب وعس    يال ما ذلكعد ب

ي حديه من عير ن من االاين طر   ف  لحظة يحضر لىك عق  من اانية تحص  على ك  ما تر د، تر د عن ت ر   
النتييىىة تضىىغ  الىىكر مىىرو   النتييىىة إذا عرد  عن ت ىىري حىىديااع تحتىىاي إلىىى يىىوم كامىى ، لكىىن مىىا وكنىى    ،كىى  مىىا تر ىىد

ذا  ريىى  ديىىدك ادىى  عنىىدك العلىىم، يادىى  عنىىدك العلىىم، والعلىىم مالمىىا ذكىىر  ل،ال يىى  ة اىىم تعىىود عاميىىاع اانيىى االمىىام وا 
ه  نعىم مىن نعىم هللا  ال يستطاع العلم دراحة اليسم، ف ذو األمور الميسرو ب در ما" مسلم عن يحيى دن عد  كاير:

على تحصي  العلم تعينه وتفيىدو،  بعا بح  واعتنى د ا وعفاد من ا، وتوار ، فمن استغل إال عن ا ص -ي  وعال-
الع عن عن يكون عالماع، طالب علم ينبغ  عن يتنهى  علىى اليىادو ، تمد علي ا فلن يت ري طالب علم فضاععما من 

اآللىىىة فىىى  الي ىىىاك فىىى   ، علىىىم الكتىىىاب والسىىىنة فىىى  الحاسىىىب فىىى   هىىىذو األمىىىة العلىىىملتىىى  د ىىىا ع ىىىذ عو  علىىىى اليىىىادو ا
ه مىىىن عيىىىر ن االاىىىين عحيانىىىاع مىىىن  مسىىىين طر ىىى ، وعنىىى  تحتىىىاي  إلىىىى يالحىىىد لىىىك الكمديىىىوتر تضىىىغ  كر ي ىىىري

عند عه  العلىم يسىمى  لف  ي  كان  الف ار  مرفوضة عند عه  العلم ما دد،الحصو  على هذو ال مسين إلى مد 
 الطالىىىب يدارتىىىه في ىىىا و تعلم ىىىا مىىىن  ىىىال  العمىىى  ال، هىىىذو عمىىىور عمليىىىة يادىىى  ،عو دارسىىىة عسىىىانيد ،كتىىىاب ت ىىىر ج

كن يىىامأ الترمىىذي مىىاالع الىىذي هىىو موضىىوع يولىى ف ىىار  إذا عراد مسىىنلة مىىن كتىىاب مىىاال لىىه والتمىىر ن، عمىىا عن ييسىىر
وهىو يبحىه عىن  وكم من مسىنلة ي ىف علي ىا فى  طر  ىه حديانا إذا عراد مسنلة يبحه حتى ي ف على هذو المسنلة،

مسىىنلة  ر مىىن المسىىال  التىى  هىى  بعضىى ا عهىىم مىىن مسىىنلته التىى  يبحىىه عن ىىا، لكىىن إذا عراد، ي ىىف علىىى كايىىتهمسىىنل
صىحي  ادىن حبىان علفىه  (األنىواع والت اسىيم: )وضغ  كر قو  فالن ف  فالن مىا يظ ىر نيىرو، ادىن حبىان فى  كتابىه

حىىديااع عن يىىذهب  وال عر ىىد مىىن عراد ، ىىرالو الكتىىاب، وهىىذا م صىىد لىىهعلىىى طر  ىىة ال يمكىىن الكيىىف عىىن الحىىديه إال ب
ولىذا ننصى  طىالب  ،علي ىا طالىب العلىم هذو طر  ىة يربىى إلى موضأ ومظنته ويست ريه حتى ي رع الكتاب كامالع،

 احتىاي حايىةو ضاق عليه الوقى  إذا الل م إال  ، الآلصرا  وال إلى ات ، وال إلى المالعلم عال يريعوا إلى الف ار 
ا ضىاق عليىه الوقى ،  طيىب ب ى  لىه مىن الوقى   مى  دقىال ، وعنىدو إذإلىى..، ن عو معين احتاي ي  ل دملحة لي 

ا ريعى  استفد من اآللة،  ذ الحكىم وعنى  مايى ، لكىن إذ :حديه ال يعر  دريته ولبحاه يحتاي إلى ساعة، ن و 
ألن مىا ع ىذ بسى ولة يف ىد بسى ولة، مىا  فىال تنسىاو  إلى الكتىب، لكى  يغىر  نىر  الن ى  هىذا العلىم فى  قلبىك اريأ
ال وعنى  فى  سىيارتك وفى  طر  ىك مىن  ،والذي يمر مرور ما  هذا مس ، هذا ما يفيد ،س ولة يف د بال يكع ذ ب وا 

لكىن  ،ونيرهىا  والالفتىا  واللوحىا مسيدك إلى منكلك عو إلى عملك تنظر ف  اليوارع تيد علو  من االعالنىا ،
علىى بعىد  يميى  والىذيالحاسىبة هىذا، وفرق دين من يمي  على السىيارو هىذا ماى  اآللىة   كم ياد  ف  ذهنك من ا



اللوحا  وعل  ىا حفظ ىا كل ىا، لىي  ال ىد   يحف  عكار، ما  الذي ي رع ف  كتاب نعم، دينما الذي كتب هذو ريليه
 ،من هذا عننا نعنى بما  هذو اللوحا ، ال هذو على حساب نيرهىا، لكىن نعنىى د ىذا العلىم الىذي نحىن بصىدد طلبىه

إال  ال دىىد مىىن التعىىب علىىى العلىىم، التيسىىير والتسىى ي  ال يك ىىد فىى  تحصىىي  انىىاو،معلوالتيىىر  بحملىىه، فىىال دىىد مىىن ا
لية ومياهىدو يديىدو لنفسىه، امعتعود علي ا ال يمكن عن يريأ إلى كتاب إال ب اناو، الذي عندو للةمعالبعد، وا   ال

وعحيانىاع  ،قد يحتاي إلى تفر ى  ناو الت  ذكرناها عن ييمأ العلم، وعحياناع امعطالب العلم على التحصي  بال ينمما يع
، وقد يتعلم باليىرح، وقىد باال تصارقد يتعلم  ،يحتاي إلى يرح، إذا كان الكتاب متن، وعحياناع يحتاي إلى ا تصار

تر ىىد دراسىىته  انىىاو، فىىيذا كىىان معىىك كتىىاب م تصىىرمعيىىتعلم بىىالتعلي  والحوايىى ، الم صىىود عن العلىىم ال دىىد لىىه مىىن 
ذا يادى ، إذا كىان الكتىاب ، واقىرع عليىه اليىروح والحوايى  واسىن  عمىا ييىك  عليىك وب ىفرايأ عليه الكتىب المطولىة

غه و ميىىرد اسىىتطراد واف ىىم مىىا ب ىى  وصىىال تر ىىد ممىىا هىى قلىىم و طىى  عليىىه وا تصىىر منىىه، واحىىذ  مىىا    ىىذمطىىو  
يكىون كتىاب  حىد، عن يعمىد طالىب العلىم إلىىحفظ ىا فى  لن وا مىألف م ا  الطر  ة لف م السنةوتف م العلم، بنسلوبك 

و ىرب  ر فى  إسىنادو ومتنىه وتريمتىه ري مىاالع، ي ىرع الحىديه األو  و نظىولىيكن الد ىا ،محور البحىه ومحىور العمى 
ينت ىى  إلىىى الموضىىأ الاىىان  ل ىىذا  ذلىىكو نظىىر فىى  اآلاىىار التىى  ذكرهىىا الد ىىاري حىىو  هىىذا الحىىديه، اىىم بعىىد  ،دين مىىا
ف  تريمته، ام الموضأ الاالىه والرابىأ وال ىام   ف  متنه، ،وي ارن دينه وبين الموضأ األو  ف  إسنادو ،الحديه

فى  صىحي  مسىلم، اىم فى   إلىى ل ىرو، اىم ينت ى  مىن الحىديه األو  ديميىأ عطرافىه اىم ي ىارن بىه والساد  السابأ..
صحي  الد اري على هذو الطر  ىة يكىون عحىاط بالسىنة مىن  رو، إذا انت ى من .. إلى لود، ام الترمذيسنن عد  دا

صىحي  يحتىاي إلىى وقى ، والعلىم يحتىاي  ،ويحصى  لىه  يىر كايىر ،الكتب الستة دريال ا ومتون ىا، بنسىانيدها ال  
يى ص لكتىاب كديىر ي تصىر،  وعحياناع ييىرحون، يىنت  ،فنه  العلم عحياناع ي تصرون  ،يحتاي إلى وق  ناوامعإلى 

يحتىاي العلىم  ،يحتىاي  حتىاي إلىى يىرحي تصىر إذا كىان ي ذا ر لييرح هذا الم تصر، قد ي و  قال : لمىاعام ينت  
عما عن نعتمد على عمىور ميسىرو ال يىك عن ىا  ،من عي  عن ياد  حتاي إلى ت ليب من يمين إلى يساري ،اناومعإلى 

وال يعتمد علي ا، علم الصحابة كان محفوظ، اىم دلغىوو وعدوا عمانىة  ،نعم لكن ال دد عن تستغ  على الويه المطلوب
وال  عتبىاع م وف  عصر ع ، ر عصر التابعينعف  ، ام ف  عصر عتباع التابعين ددع التدو ن، التدليغ إلى التابعين

عمىرو عن  ، لمىا  يى  مىن ضىياع السىننن يى اب الكهىري دىلسىنة بىنمر عمىر دىن عدىد العك ىك الددع التدو ن الرسم  ل
، المرفىىىوع من ىىىا إلىىىى عن يىىىال العصىىىر الىىىذي حفظىىى  فيىىىه السىىىنة دتىىىدو ن ا ذلىىىكوتتىىىابأ النىىىا  علىىىى  ،يىىىدون فىىىدون 

مصىنفا  التى  ، ومىن عيى ر هىذو اللفى  فى  ال ىرن الاىان ديمىة التى  عد والموقو ، األ بار واآلاار ف  المصىنفا  ال 
والتىى  هىى  عمىىدو  ،موطىىن االمىىام مالىىك هىىذا مىىن ععظىىم المصىىنفا  ال ديمىىة علفىى  فىى  هىىذا ال ىىرن موطىىن االمىىام مالىىك،

ن (: إالمحىىداين بسىىتان)اليىى يرو، حتىىى قىىا  الىىدهلوي فىى   وعصىى  مىىن األصىىو  التىى  ععتمىىد علي ىىا عصىىحاب الكتىىب
، لكىىن هىىذا الكىىالم فيىىه مبالغىىة، الكتىىب السىىتة كل ىىا مسىىت ريا  عليىىهعىىداو مىىن   عصىى  األصىىو  كتىىاب مالىىك، ومىىا

كتاب مالك كتاب عظيم، وعفاد من يال بعدو منه فالدو كدر ، لكن ال يعن  عنه ال يويد ف  نيرو ما ال يويد فيىه، 
عو مسىىند  عىىن الكتىىب السىىتة ميتمعىىة يسىىير، فضىىالع  لب إذا نسىىدناو إلىىى الد ىىاري مىىاالع ويىىدنا عنىىه يىى دىى  هىىو كتىىا

 وكاىر  ،نىوا بىهوعد  ،و ىدموو ،مىة بىال دو حمد، على ك  حا  كتاب االمام مالك صار عصى  ل ىذو الكتىب تل تىه األع
 .يروحه



والسنن لىه عيضىاع، اىم تتىابأ األلمىة علىى  دسنالسنة وعلوم ا، كالمف   اع يال االمام اليافع  فصنف كتب ذلكام بعد 
عحمىد  االمىاماىم يىال بعىدو  -ألن العلمال ال يمكىن االحاطىة د ىم  تصر على المياهيرن - فيال االمام عحمد ،ذلك

، يىىامأ ألكاىىر السىىنة المويىىودو المتداولىىة فىى  اع لىىه لكىىن وصىىفهاليىىامأ لىىي  اسىىم فنصىىف كتابىىه: اليىىامأ المسىىند،
، اىم اع عربعىين علىف، لكن ىا عنىد التحر ىر هى  االاىون علفى :كىانوا ي ولىون  ،اع عحادياه: االاين علفى لكتب، بحيه دلغ عدوا

دىىن الحيىىاي، اليىىامأ الصىىحي ، اىىم بعىىدو مسىىلم  :بىىهالد ىىاري فصىىنف كتا إسىىماعي االمىىام محمىىد دىىن تىىالو  ذلىىكبعىىد 
رحىىم هللا -اىىم  تمىىوا بالنسىىال   د والترمىىذي وادىىن مايىىه،عدىىو داو  :بعىىد ذلىىك األلمىىة الاالاىىة ماىىم تالهىى ،وعلىىف صىىحيحه

 .-اليميأ
نيد، ومن ىا ف  السنة عقسام وعصنا ، فمن ا الصحاح، ومن ا المسىاومن  ال  استعران عسمال الكتب نيد الكتب 

ومن ىا األيىكال ، ايم، ومن ىا المسىت ريا معىومن ىا ال ،، ومن ا المصنفا ، ومن ىا الموطلى  السنن، ومن ا اليوامأ
ألنىه  ، نظيىر الد ىاري ومسىلم عصنا  وعنواع كايرو، وكتادنا ععن  كتىاب الترمىذي كتىاب يىامأ والميي ا ، والفوالد

ييمأ ي  عدواب الدين، دينما السنن ال تيمأ إال بعىن عدىواب الىدين، المسىانيد تيمىأ األحاديىه لكن ىا ال تصىنف ا 
نما تصنف ا على عسمال الصحابة، قد  هذا الكتب نفا  ه  نوع من عنواع السىنن   والمصالموطل  على األدواب وا 

 -وسىلمهللا عليىه  صىلى-لكن ا ال ت تصر على المرفوع إلى الندى   ،سننالاألدواب وتيبه إلى حد كدير مرتبة على 
دينمىا السىنن إذا ويىد   ،كما هو صنيأ عصحاب السنن، يعن  تيمأ اآلاار وه  كايرو يداع بالنسبة إلى األحاديىه

كتىىب، ومن ىىا مىىا ايىىترط  الصىىحة فيىىه، ايىىترط المسلىىف فيىىىه تنوعىى  هىىذو ال ،وقوفىىةقليلىىة، اآلاىىار الم  ىى اآلاىىار ف
ى بيىرطه، هىذو ايىترط في ىا الصىحة، لكىن مىن م مىن وف ى كالد اري ومسلم وادن  ك مىة وادىن حبىان والحىاكم الصحة

د ىاري ال دىد مىن النظىر فيىه فى  عسىانيدو ومتونىه، دينمىا ال ن يرطه، ولذا صار كتابه ماى  نيىروومن م من قصر ع
دى  قىرر بعضى م عنىه لىو  ،صىحيحان تل ت مىا األمىة بىال دو ومسلم ال نحتاي إلى عن نبحه في ما، كتابىان عظيمىان 

تىب ععنى  صىحي  الد ىاري ف  الد اري ومسلم صحي  لما حنه، بعد هىذو الك حلف ي ص بالطالق عن يميأ ما
قصىىورا فىى  يىىرط م عىىن يىىرط  ،وفىىواكتىىب الصىىحاح التىى  عيىىترط مسلف ىىا الصىىحة لكىىن م مىىا التىىنت   وصىىحي  مسىىلم

 والحاكم.  ي  ما ايترطوو قصروا، كادن  ك مة وادن حبان، ف  تطدوف  تطدي ه عيضاع  ،الصحي 
 نصالصىىىىىىىحي  إذا تدىىىىىىى ا و ىىىىىىىذ ك ىىىىىىىاد

 ديمعىىىىىىىىه نحىىىىىىىىو ادىىىىىىىىن حبىىىىىىىىان الككىىىىىىىى 
 على تساه ........................

 صىىىىىىىىىحته عو مىىىىىىىىىن مصىىىىىىىىىنف ي ىىىىىىىىىص 
 وادىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن  ك مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة وكالمسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتدرك  ي
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فى  التطديى ، دون هىذا الكتىب السىنن،  عيضىاع  واوتسىاهل ،هسالل تسىاهلوا فى  ايىتراط الصىحي ، فى  يىروط الصىحي 
وفي ىا مىن  ،من مظان الحسىن وه  عيضاع  ،ففي ا الصحي  كايروه  مظان الحديه الصحي ، كالصحاح المذكورو 

كايىر ممىا حكىم عهى  العلىم  لهىذا يى  -كتىاب الترمىذي-وف  كتادنىا  الكاير، وفي ا عحاديه ضعيفة، لالحسن الي 
، مىىا رمىى  ادىىن مايىىه بالتسىىاه  ن دىىين عصىىحاب السىىنن رمىى  بالتسىىاه مىى والترمىىذي علىىى ويىىه ال صىىوص بضىىعفه،

 هىذا حىديه صىحي  وفيىه مىا :ما ي و  ،ال ينص على درية الحديه ، لماذا   ألن ادن مايهالترمذي ما  ما رم 
عن  مىأفى  الضىعيف عكاىر مىن الترمىذي، لكىن يب ىى عنىه مىا يصىح ، الترمىذي يىنص علىى الصىحة  فيه، ادن مايىه

وعامىىة عهىى  العلىىم علىىى تضىىعيفه،  ،دىىن عدىىد هللا وصىىح  لىىهمىى  بالتسىىاه ،  ىىري لكايىىر ، ولىىذا رد ال دىىر فيىىه ضىىعف



ونىص   ،ف ىو مىن هىذو الحيايىة متسىاه ،مىن التضىعيف لوف  روات ا من رم  بيى  ،ان طاع  اوصح  عحاديه في
طب  ىىا فى  كتابىه وهىذا من يىىه وايىترط يىروطاع  ،علىى تسىاهله الحىاف  الىذهد  ونيىىرو، وبعىن عهى  العلىم دافىىأ عنىه

رمى  الترمىذي بالتسىاه  ألنىه   وهذا اصطالحه وال مياحة ف  االصطالح، لكن ما معنى رم  الترمىذي بالتسىاه 
والحىىاكم  تسىىاه ، ماىى  مىىا رمىى  ادىىن حبىىانوهىىذا ال لصىىحة وهىى  ال تصىى  إلىىى دريىىة الصىىحي حكىىم علىىى عحاديىىه با

ن فيىه إال مىن فى  قلبىه عىطوال ي ،كال، الترمىذي إمىام مىن علمىة المسىلمين وادن  ك مة، وال يعن  هذا قدح ف  االمام
 ن ى  عىن ادىن حىكم عنىه ي لىه وقىا : مىن محمىد دىن عيسىى وعما ما يىذكر و  ،إمام متف  على إمامته وياللته ل،ي 
وهىذا ال يضىير  ،مىن ادىن حىكمف  ادن حكم ال فى  الترمىذي، هىذا قصىور عو ت صىير  قدح   ف ذاله ورو عنه يدن س

وال يعنى  عنىه إذا ايىترط يىرطاع وطب ىه فى  كتابىه عنىه يطعىن  ،ف و إمام متف  على إمامته وياللتىه ،االمام الترمذي
مىن كىان،  اع قالىه كالنىعليىه ممىن يعن  لو وقأ ال طن ينبىه  ،والعلم دين، العلم دين ، عدداع، د  المسنلة مسنلة علمفيه

منىه نصىر الىدين، فماى  هىذا يعتىذر  وعىر  ،عنىدو مىن صىواب لكن إذا كان الي ص  طىنو يسىير بالنسىبة إلىى مىا
ب ىدر مىا يحفى  الل ىم إال  ،فيدين  طنو وال ينىا  مىن ي صىه وال مىن عرضىه ذلك ال  دنه، وعما إذا عر  عنه ع

 الدين من يرو وضررو.
  عىىن األيىى اص   عمرهىىا ويفنىىدها ب ىىوو، لكىىن إذا سىىلحىىده عىىن الدىىدع ييىىدد فىى  يىىنن ا وفىىويىىيال االسىىالم لمىىا يت

ب على مىا ع    ذلكوعانى علي م ب در ما عندهم من ح ، ام بعد  ،وعياد د م ،ووفاهم ما يستح ونه ،ععطاهم ح  م
هىذا غتىر بىه صىغار الطىالب ماى  وعن ي ،عندهم من ضعف، إذا  ي  من ضرر يى ص بعينىه عن يتعىد  ضىررو

تنت   إلى كتىاب  تير د األ طال من الكتب ما  هذا..، تير د األ طالتصر على التنديه على ال طن ف  ، و  قد يد 
هىذا  الكتىابطلأ ل  ميلد ينفر طالب العلم من هذا تادن حير  : ع طنفالن، إلى فت  الباري فت و  : ع طنفت و 

 ا إلىى يى  تعىديمواضىع ا، ال سىميا إذا  د فى   طىال ولىم يفعلىه السىلف، السىلف يند ىون عىن األ ،عمر نيىر محمىود
ال التنفير ال فماذا يب ىى لنىا طالب العلم، وا  إذا نفرنىا الطىالب  من كتب العلم د ذو الطر  ة هذا عمر نير محمود، وا 

  نعم ينبه علىى عو من التفاسير المعتمدو عن عه  العلم من فت  الباري عو من يرح النووي عو من تفسير ال رطد 
اسىت ري ضىعيف كتىاب  بحيىه يدىرك و وضى  ويظ ىر ماى  مىن ال ييىرد ال طىن ذلىك مىألكىن  ،فى  موضىعه  طنال

 ذلىىىك مىىأينفىىر طىىالب العلىىىم مىىن كتىىاب التوحيىىىد، كتىىاب نفىىأ هللا بىىىه، و التوحيىىد مىىاالع، ضىىىعيف كتىىاب التوحيىىد هىىىذا 
مىىا يليىى  بىىه علىىى عن و ىىذكر تحىى  كىى  حىىديه  ىىري الكتىىاب،  ، لكىىن ال يمنىىأ عن يد يسىىت ري ضىىعيفه هىىذا لىىي  باللىى

نمىىا يعتمىىد علىىى مىىا صىىدر بىىه البىىاب مىىن ليىىة  -رحمىىه هللا-االمىىام الميىىدد  ال يعتمىىد علىىى األحاديىىه الضىىعيفة، وا 
مىن العلىم   ، ب ىدر مىا هى  طر ى  لتنفيىر النىا هىذو ليسى  طر  ىة لديىان الحى  ونصىر الحى :وحديه صحي ، عقو 

و ال مىىانأ، و وعدىىرك  ع طىىاس  ىىدفب لاألمىىة ال تف ىىد يىى وكتىىب  عهىى  العلىىم، نعىىم إذا كاىىر الضىىرر مىىن كتىىاب وصىىار  
ماى  هىذا ال مىانأ  الكم يىري مىاالع، عو تفسىير الىراكي التضرر دتفسير و  ن  ي يى على طالب العلم من الضرريع

رب ، عيد من ما ضرراع، كالفتوحا  والفصوص ونيرها ألدن عهو  عن ينبه على عن في ما ضرر كدير، فضالع عما
 دىين ما  هذا يكتفى على التعلي  علىى الكتىاب فى  مواضىعه و  رو بالنسبة إليهو مغمو عكار وع طاس  عما ما كان نفعه

 الح .



  ألننىىا دىىين عمىىر ن: إمىىا عن يكىىون ال ىىار  ه  كالحىىاف  الىىذهد ، وهىىذا ال يضىىيرو عدىىداع الترمىىذي رمىىاو عهىى  العلىىم بالتسىىا
فماى  هىذا ال دىد عن يسىن  عىن هىذا الحىديه هى   ،عام  حكمه الت ليد عند عه  العلىم، والحكمه حكم العام  مدتد 

ر فى  األسىانيد يسىن ، وعمىا المتنهى  فىال دىد عن ينظىهىذا ال دىد عن   وه  يعم  بىه عو ال يعمى  بىه  اد  عم لم ياد 
السىىىيما إذا  االسىىىتدراكعلىىىى تصىىىحيحه ال مىىىانأ مىىىن عن يدىىىين هىىىذا  اسىىىتدراكوالمتىىىون، فىىىيذا صىىىح  الترمىىىذي وويىىىد 

الىىذي ليسىى  لديىىه  النظىىر ماىى  هىىذا ينظىىر، عمىىا المدتىىد  عحىىد األلمىىة، فمىىن لديىىه عهليىىةعىىورن تصىىحيحه دتضىىعيف 
فىيذا واف ىه  ،حكم العام  ي تدي بنه  العلم، في ارن دين تصحي  الترمذي وحكم نيرو مىن األلمىة األهلية هذا حكمه

ال توقف.نيرو   ع ذو وعم  به وا 
تى المت دمين من م كسىر التىال والمىيم، ومىن م مىن يفىت  على علسنة النا  حالمي ور  ،منسوب إلى ترمذ :الترمذي

ة ي ا  ر   ، وب رب ا قد رمذ هذو دلدو ف  الميرق فيما ورال الن ر، وت  تدرمذ ، ومن م من يضم ماذرم  التال ويكسر الميم ت  
ىدىن عيسىى في ا : الدون  وهو عد  عيسى محمد  ينسب إلي ا الترمذي عيضاع  وغ(دل ا: ) متىريم  ورو الترمىذي،دىن س 
ومىدحوو بمىا هىو عهلىه مىن العلىم والعمى ،  ،عفان عرباب الترايم ف  ذكرهىا ،ترايمه الترايم وكتب األعالمكتب ف  

وكتابىىه يىىاهد  ،ب ىىوو الحافظىىة، وكىىان يحفىى  ألو  مىىرو -ىرحمىىه هللا تعىىال-وصىىف و مىىن الحفىى  والضىىب  واالت ىىان، 
تعلم مىىن الصىىحيحين، عنفىىأ مىىنىىه عنفىىأ لل: إ محتىىى قىىا  بعضىى ،يىىد  علىىى ندىىوغ ،ذلىىكعلىىى ذلىىك، كتابىىه يىىاهد علىىى 

علىىم مىىن علىىوم يميىىأ عنىىواع علىىوم الحىىديه، يميىىأ مىىا يحتايىىه طالىىب ال لمىىاذا   ألن فيىىه ،للمىىتعلم مىىن الصىىحيحين
نيد، وفيىىه التفر ىى  دىىين فيىىه األسىىاو  ،و ت ىىري من ىىا مويىىودو فىى  هىىذا الكتىىاب، ففيىىه المتىىون  الحىىديه ليتمىىرن علي ىىا،
 ،العلىم، وذكىر المىذاهبلتنديىه علىى العمى  وعدمىه عنىد عهى  وفيىه ا فيه التنديىه علىى على ،و  ،األحاديه ف  عحكام ا

ك  ما يحتايه طالب العلم، دينما الكتب األ ر  كاير من هذا األدىواب ال تويىد في ىا، فيه  ،على الرواو واال تال 
 ىذو الىدورو ومىا يلي ىا مىن دورا  هىذا الكتىاب ل ا تيارهو سدب ، وهذا ال تويد في ا، فعلى طالب العلم عن يعنى به

 . -إن يال هللا تعالى-
ا ، سىنة تسىأ ومىاليتين، ومىا  سىنة يعن  بعد وفاو االمام اليافع  د م  سنو  و عيسى ولد سنة تسأ ومالتين،دع

علمىىال االسىىالم، وقىىد ة المتفىى  علي ىىا دىىين كتابىىه عحىىد األصىىو  ال مسىى عىىن سىىبعين عامىىاع، تسىىأ وسىىبعين ومىىالتين،
ألنىىه إذا  ك حي ، لكىىن هىىذو التسىىمية في ىىا تيىىو   م الصىىحاح ال مسىىة، وعطلىى  علىىى كتابىىه اليىىامأ الصىىيسىىمي ا بعضىى

ف ى  نسىم  كتىاب الترمىذي اليىامأ    ومسىلم اليىامأ الصىحي  دىدون تىرددص  عن نسم  الد اري اليىامأ الصىحي
ي ، لكىن هىذا فيىه مىن وصىف يىامأ الترمىذي بننىه صىح ..،من عه  العلم من قىا   الصحي  نظير الد اري ومسلم

، لكىىن ال يعنىى  عنىىه ال يسىىتفاد منىىه، يسىىتفاد الترمىىذي  ىىري لضىىعفال،  ىىري لمت مىىينال طىىو، فيىىه سىىعة فىى   ،تسىىاه 
وصىف الكتىاب بننىه ، لكىن ي ىا  ماى  هىذا الكىالم فى  م ادى  مىن تيىاوك و ، ويحكم على ك  حىديه بمىا يليى  بىهمنه

الصىىحي ، ولىىذا ي ىىو  الحىىاف  ب ل سىىنن النسىىا ووصىىف ،الصىىحي ب سىىنن عدىى  داودكمىىا وصىىف اليىىامأ الصىىحي ، 
 :-رحمه هللا تعالى-العراق  

 ف ىىىىىىىىىىىىىىىد عتىىىىىىىىىىىىىىىى تسىىىىىىىىىىىىىىىاهالع صىىىىىىىىىىىىىىىر حا    ومىىىىىىىىىىىن علي ىىىىىىىىىىىا عطلىىىىىىىىىىى  الصىىىىىىىىىىىحيحا
 
 ي

 .وفي ا الضعيف وهو كاير عيضاع  ،ألن في ا عحاديه حسنة كايرو ال تدلغ درية الصحة
 ف ىىىىىىىىىىىىىىىد عتىىىىىىىىىىىىىىىى تسىىىىىىىىىىىىىىىاهالع صىىىىىىىىىىىىىىىر حا    ومىىىىىىىىىىىن علي ىىىىىىىىىىىا عطلىىىىىىىىىىى  الصىىىىىىىىىىىحيحا

 
 ي



كا  يىروي باألسىانيد إلىى مسلفىه إلىى  المويودو إلى اآلن، وما ةادت  نسدته إلى مسلفه باألسانيد المتصل هذا الكتاب
ىىعنايىىة فال ، وعنىى  بىىه العلمىىالاعصىىرنا هىىذ  ىىم مىىن اليىىروح عكاىىر مىىن حىى  رح بيىىروح ال تكىىاد تحصىىى، وحظ ىىة، ويد

 (الىنف  اليىىذي: )عمىري فىى  كتابىهيىىرحه ادىن سىيد النىا  عدىىو الفىت  الي ، ممىنالسىنن األ ىر ، يىرح بيىىروح عظيمىة
عليىىه، ولكىىن ادىىن سىىيد النىىا  لىىم يكمىى   وقىىف عىىن طبعىىه، ومىىا كا  العمىى  يىىارٍ ، تد وهىىذا الكتىىاب طبىىأ منىىه ميلىىدان
 اع فيىىال كتابىى ،كرعىىة   الىىول  عدىىووعكمىى  التكملىىة ادىىن الحىىاف  العراقىى، -هللارحمىىه -الكتىىاب فنكملىىه الحىىاف  العراقىى  

سىىيد ، لكىىن يىىرحه مف ىىود، عمىىا يىىرح ادىىن -رحمىىة هللا عليىىه-الحىىاف  ادىىن ريىىب  ممىىن يىىرحه عيضىىاع ، عظيمىىاع  حىىافالع 
مىىا ويىىد منىىه إال قطىىأ يسىىيرو  ،يىىودو، ومح  ىىة ويىىاهكو للطبىىأ، لكىىن يىىرح ادىىن ريىىب مف ىىودة العراقىى  مو النىىا  تكملىى

 .ذلك، وعما الباق  ملكمة عو عق  من طبأ ف  يرح العل ما من ا  ،يداع 
والكتاب مطدوع ف  االاة عير يكل مطدوع  (عارضة األحوذي: )  كتاب عسماوف ممن يرحه عدو بكر دن العرب 

التصىىحيف والتحر ىىف في ىىا  ،  علي ىىامىىن سىىبعين سىىنة عو عكاىىر مىىن سىىبعين سىىنة، لكن ىىا طبعىىة سىى يمة ال يعىىو   اع قىىديم
ليمىى  ال يسىىتفيد من ىىا عحىىد، دىى  في ىىا بعىىن ا ،صىىار ويودهىىا ماىى  عىىدم ا ، بحيىىهالكايىىر لاليىى  والت ىىديم والتىىن ير

طبأ د ذو الطر  ة التى   ذلك مأونكا ، و  يه وطرالفوتناد ، فيه فوالدنسال د ذو الطبعةبغير العربية، ف ذا الكتاب 
لكنىه طبعىة يميلىة وفىا رو مىن حيىه  ع  فى  طبعىه،سىوال ،لو كان م طوطاع لكان عولى، ليعنى النا  بالبحه عنه

عحمىىد روا مىن اليىىيال وعانىال طبىىأ الكتىاب اسىىتعا ،الىىردالويب ىىى عن ىا مىىن حيىه العنايىىة والتصىحي  فىى  نايىة  اال ىراي
يىىىاكر نسىىى ته مىىىن الترمىىىذي ليصىىىححوا علي ىىىا فلمىىىا عن ىىىوا طبىىىأ الميىىىد األو  عرضىىىوو علىىىى اليىىىيال فبىىىادر بسىىىحب 

 ب لمىهإلىى تعلي ىا  اليىيال  او لألن ىم يىا عكىون طرفىاع وسىدب فى  تحر ىف الكتىاب  لىلالنس ته، سحب نس ته ي و : 
كىىالم  هىىا فىى  الكتىىاب فىى  الترمىىذي، ت ر يىىا  اليىىيال عحمىىد يىىاكر ل حاديىىه د لوهىىا ضىىمناليديىىد الطىىري فند لو 

علىى  ا ىتال  عحيانىاع   كىن عن ي ىو  الترمىذي ماى  هىذا الكىالمواو عحمد وعدىو داود هى  يمر الترمذي، عحياناع ي ولون: 
ممسىو اع ال ف ىري الكتىاب  ياكر يعل  على كتابه فيد لون ا فى  الكتىاب،كر فيه كذا وكذا ينبه الييال عحمد راوي ذ

حايىة  مىأالاالاة، يستفاد من ىا عحيانىاع    ألنه يرتب الفوالد: األولى الاانيةيستفاد منه، إال ف  بعن الفوالد المست لة
صحي  اليم  عنىد عهى  العلىم، هىذا الكتىاب فيىه فوالىد ال سىيما مىا يتعلى  وال درو والدربة على ت النباهةإلى دقة ف  
هنىاك يىروح ع ىر  لكايىر مىن علمىال ال نىد، ل ىم على مذهب ال لف  ف  تنو ى  الصىفا ،  عيضاع  وهو ،باالستنباط
هىىىذا يىىىرح طيىىىب  ،للمبىىىارك فىىىوري  (تحفىىىة األحىىىوذي)ومىىىن عحسىىىن ا وعيمع ىىىا  ولىىىم تعلي ىىىا  علىىىى الكتىىىاب، ،حوايىىى 

التى  ينبىه علي ىا لديىان مواضىأ األحاديىه  وفيىه عيضىاع  ،وفيىه ت ىر ج ل حاديىه ،ةوماتعى ةومناسب، وفيه ن و  نافعى
، وقىد يعيىك عىن صىاحب التحفىة  ىاوفىالن، ي ري : وفى  البىاب عىن فىالن وفىالنالترمذي، ف  ع ر ك  بىاب ي ىو 

 فىت  البىاب فى  ت ىر ج عحاديىه مىا: )وللحىاف  العراقى  كتىاب اسىمه ،ر من ع ريه: حديه فالن ينظفي و  الت ر ج
 فىى  البىىاب، وللحىىاف  ادىىن حيىىر ت ر يىىا  عيضىىاع و رمىىذي التفيىىه  ت ىىر ج مىىا قىىا  فىى  (فىى  البىىابو  :الترمىىذيفيىىه   قىىا

فىى   هىىو مىىا ودر  ددراسىىا  كايىىرو مستفيضىىة من ىىا ،كا  الكتىىاب محىى  عنايىىة مىىن عهىى  العلىىم علىىى هىىذا النىىوع، ومىىا
هىو فى  االاىة، الم صىود عن الكتىاب فى  يملتىه محى  عنايىة فى  نظىر  ومن ىا مىاهو فى  ميلىدين،  ومن ا ما ،ميلد

كا  الكتىاب بحايىة إلىى  دمىة، وكتىاب الترمىذي علىى ويىه ال صىوص يوصى  عهى  العلىم  اومى ،كاير من الباحاين
 ىتال  م الذلكعلى األلمة المتص  إسنادها باأللمة إلى مسلفي ا، و  الم رولومن قديم بالعناية ديمأ نس ه الموا ة 



من قدى  النىووي ي ىو : تيدون حتى عند النووي و  ذلك تال  النسال، ولعحكامه، عحكامه م تلفة على األحاديه ال
وفىى   حسىىن صىىحي ،: وفىى  نسىى ة صىىحي  ف ىى ، وفىى  حىىديه ي ىىا : قىىا  الترمىىذي ،حسىىن صىىحي  :قىىا  الترمىىذي
إليىه إذا عردنىا  هذا تباين ف  األحكىام علىى األحاديىه، لكىن ماى  العنايىة بماى  هىذا األمىر إنمىا نحتىاي ،نس ة حسن

ا يليى  بىه يسى   األمىر، ومتونىه ونحكىم علىى كى  حىديه بمى، لكىن إذا عردنىا عن ننظىر فى  عسىانيدو عن ن لد الترمىذي
عصو ، ال يكف  عص  واحد من كتاب الترمذي وت اد  وتن ذ بما اتف   عليىه  ي و : ينبغ  عن تيمأ ادن الصالح

ألنىىه ال يىىر   فىى  التصىىحي  والتضىىعيف  االيت ىىادفىى  بىىاب هىىذو النسىىال وكىىالم ادىىن الصىىالح فىىرع عىىن كالمىىه فىى  ق  
م تلىة مىن  وعقوالىهلكىن متىى نعتمىد قىو  الترمىذي  ،ف بالنسىبة للمتىن ر ن، فيعتمىد قىو  الترمىذيوالتضىعيالتصحي  

 للمبىارك  ا وع ذنا ما تتف  عليه هذو األصو ، فالتحفىةيعل االعتماديمعنا عصو  يمكن  إال إذا  نس ة إلى نس ة
يد مىىن الت ىىذيب هىىذا عمىى  ييىىد فىى  وقىىد يسىىتف ،تىىريم للىىرواو وعكاىىر التىىرايم مىىن وذو مىىن الت ر ىىب ،ال بىىن  د ىىا فىىوري 

 الكايىف عو ال الصىة نالمتىن ر نيرو من على الرواو من  ال  الت ر ب عو  الت ليد ف  األحكام اليملة، لكن عيضاع 
الت ر ىب، دى  ينظىر فى  فطالب العلم المتنه  ال ي تصر علىى  فرع عن األحكام على األحاديه، كمح  نظر عيضاع 

اىم بعىد  ،قىوا  األلمىةاألقوا  ف  اليرح والتعدي  دين عقواعد التعارن والتريي  دين عقوا  األلمة و ري  من  ال  
الت ر ىب هىذا معىو  لكايىر  عيضىاع  ة فمعولىه علىى الت ر ىب، وهىوبالرعي الذي يرتضىيه، عمىا صىاحب التحفىي ري  ذلك

مىن الىرواو ديميىأ  اوٍ ر فى  كى  ر ن العمىر ال يسىعف وال يسىتوعب عن ننظى: إوقىد ي ىو  قالى  ،من العلمال المتن ر ن
 إذا نظرنىىا فىى  كىى  حىىديه  مسىىة سىىتة ذلىىكعهىى  العلىىم ون ىىري بىىال و  الىىراي  مىىن هىىذو األقىىوا ، اىىم بعىىد  همىا قىىا  فيىى
اىم بطرقىه ويىواهدو نحتىاي إلىى عن نرقيىه يحتىاي   متى ننت   من الحىديه ذلك، ام بعد رواو نحتاي إلى وق سبعة 

بالت ليىد  لكتىاب نحتىاي إلىى وقى  طو ى ، فيكتفىىالاىان  إلىى ن ايىة ا إلى عمر، وهذا ف  حديه واحد وبعدو الحىديه
دن حير وعقواله عحياناع ت تلىف، ادىن حيىر مىن كتىاب الكن يب ى عن المسنلة عن النظر يكون قاصر إذا قلدنا، ما  

فى   ، وعحيانىاع ق ي ىم مىاالع قد يحكم على راوي ف  الت ر ب بننه صدوق، وف  الت ليص صىدو  ،إلى كتاب قد ي تلف
المتىىن ر ن يعتمىىد علىىى عقىىوا  الريىىا  ال سىىميا  يعىى  طالىىب العلىىم ال سىىيما المتنهىى  عالفىىت  البىىاري ي ىىو  ا ىىة، ف ىىذا ي

، عمىا نيىر متنهى  فلىي  لىه إال الت ليىد، عو كىان ال و  الىراي  من ىا إذا كىان متىنهالع بىو  ىري ينظر ف  عقىوا  األلمىة 
مىىا يسىىتعين الكبىىار  اع   يميىىأ الىىرواو ماىى  هىىذا ي لىىد، كايىىر فىى  وقىى  لينظىىر فىى  يميىىأ مىىا قيىى  فىى مىىاالع ميىىغو  مىىا

، معىو  اليىيال األلبىان  واليىيال نىاو عننىا ن لى  مىن يىنن الت ر ىب البالت ر ب، وحينمىا ن ىو  ماى  هىذا الكىالم لىي  مع
 :قىىد ي الفونىىه، ن ىىو ال، ، لادىىن بىىاك فمىىن دون مىىا علىىى الت ر ىىب، لكىىن ال يعنىى  عن ىىم يواف ىىون الت ر ىىب فىى  كىى  يىى 

ى األحاديىىه، عليىىه عن وال فىى  عحكامىىه علىى ،الىىرواوعلىىى  هالمتنهىى  ال ينبغىى  لىىه عن ي لىىد، ال فىى  عحكامىىلىىب العلىىم طا
   تعالى به، لكن ير طة عن يتنه .و  ري بال و  الراي  الذي يدين هللا ينظر و واكن 

لكتىىاب الترمىىذي ييىىرح الحىىديه مىىن  ىىال  اليىىروح  ذلىىكالتحفىىة فىى  التىىرايم علىىى الت ر ىىب، اىىم بعىىد معىىو  صىىاحب 
يستفيد مىن كتىب وقد  ،كتب الغر ب مأد درواية الحديه اقتصر على يروح الترمذي ولغيرو، فيذا كان الترمذي تفر  
وطالىب العلىم عليىه عن يعنىى بىه مىن  ىال   مىن عهىم مىا يبحىه فى  علىوم الحىديه،  ىبر اللغة، والغر ىب ومعرفىة الغ

يريىأ حتىى  ،عو ييرح الحديه بمىا يظ ىر لىه يفسر الحديه درعيه،عن به، وال ييوك له  العنايةكتبه وعصحابه وعه  
سىنلون عىن حىديه و ييدىون مىن نسىمأ يىيو نا مىاالع يد عننىا : إلى عقوا  عه  العلم ف  معنى الحىديه، قىد ي ىو  قالى 



 اماىى  هىىذا إذ :ن ىىو  بننفسىى م، هنيىىر إحالىىة إلىىى مريىىأ، وقىىد يسىىتروحون ويميلىىون إلىىى قىىو  عو إلىىى رعي  يسىىتنبطون
عن يىنت  طالىب ال علىم لىه وال األحاديىه الندويىة ال بىن ، عمىا  ان معىربة ف  معرفة ة وال درو والدون  لديه الملكتك

 وتادتىىوا فيىىه، ،  عهىى  العلىىم فىى  يىىروح األحاديىىه فىى  نظىىالرو مىىن األحاديىىه ماىى  هىىذا توقىىاو عهىى  العلىىما دىىرو لىىه بىىنقو 
 :ويسن  عن حديه في ىو  ،ري بالتوق ، يدير بالتحري ح -علم نر ب الحديه-: إن هذا العلم واالمام عحمد ي و 

واألصمع   عنا ال عفسر كالم هللا، سنلوا عه  الغر ب، واالمام عحمد يحف  سبعمالة علف حديه، وي و  هذا الكالم،
مىالت  ديى ، ويدسىن  عىن السى ب  يحف  عير ن عو ما ي رب من عير ن علف قصيدو، ف  بعضى ا مىا ييىتم  علىى

طالىب علىم ي ىو : اللك ى " "ولكن العرب تىكعم عن السى ب  ،-والسالمالصالو  عليه-عفسر كالم الند  عنا ال   :و في 
ل ىىامو  ولسىىان عربىى  إذا عيىىك  علىى  كلمىىة عذهىىب إلىىى ا -والسىىالمالصىىالو  عليىىه-عنىىا عنىىدي كتىىب اللغىىة والرسىىو  

اللغىة حتىى تيمىأ دىين معرفتىك بال يمكن عن تفسىر ع    ال يا فنستفيد من ا وعفسر، ن و : ب العرب، عو كتب الغر 
وهنىاك   ه  يناسب السياق الذي من عيلىه سىي  ال دىر وتضيف إلي ا معرفتك بالسنة  ألن هذو اللفظة معناها كذا

، تىرد يىرعيةقىد يكىون ل ىا عكاىر مىن ح ي ىة  -والسىالمالصىالو  عليىه-بعن األلفاظ الت  يىال  علىى لسىان الندى  
فتريأ إلى كتب اللغة وكتب الغر ب فيفسرون لىك المفلى ،  -والسالملصالو ا عليه-كلمة المفل  ماالع ف  كالمه 

عو عكاىر فى  كتىب اللغىة، في ىو  عهى  ماالع ن  امعما  ل ا عير فضالع عن كل مناسب ل ذا السياق  لكن ه  اللف 
ىى ويسىىن  رح ، العلىىم: ال يكفىى  معرفىىة اللغىىة لتفسىىير الحىىديه ويىىرح الحىىديه، قىىد ي ىىو  قالىى : ويىىدنا عحاديىىه مىىا يد

نى  لديىة النظىر فى  اليىروح تكو   عن ا العالم و ييب عن ا، ن و  نعم: هذا العالم من  ىال  كاىرو مرايعتىه ومداومىة
ال  ،-والسىىالمالصىىالو  عليىىه-ملكىىة وعهليىىة يسىىتطيأ عن يفسىىر د ىىا كىىالم الندىى   كمىىا قيىى  نظيىىرو فىى  تفسىىير ال ىىرلن، وا 
، وقد يال التحذير من التفسير بىالرعي، ومالىه تفسىير -وعال ي -فاألص  عن الباب م ف ، ال ف  تفسير كالم هللا 

 فال دد من توقيف ف  المسنلة. ،-والسالمالصالو  عليه-كالم الند  
مىىن يىىروح نيىىرو إذا كىىان الحىىديه م ىىري عنىىد نيىىر  إمىىا مىىن يىىروح الترمىىذي عو ييىىرح المبىىارك فىىوري مىىن اليىىروح

فىىى  األحاديىىىه التىىى  لىىىم تيىىىرح مىىىن قدىىى ، ولىىىذا  واضىىىأن الميىىىرحه فىىى  بعىىى كالد ىىىاري مىىىاالع، قىىىد يضىىىعفالترمىىىذي 
لىه يىروح، فالعنايىة بالكتىب الميىروحة  عو  إقىرال كتىاب مىاتىدر   كاير من طالب العلم عن يتصدوا ل يصعب على
في ىا، االيىكا   وهىا ويعرفىوا مىاب العلىم عن ي تمىوا باليىروح وي رس علىى طىال ذلك مأالعلم عولى، و  ا عه الت  تداول 
تسىنى لطالىب علىم عن ي ىرع يعمار تحتاي إلى وق ، يعنى  متىى ما يغ  به النا  اآلن تحتاي إلى ع  مأعن اليروح 

تحتىاي   ودعو يىروح الترمىذي عو يىروح عدى  دا عو يىروح مسىلم فت  الباري ماالع عو عمدو ال اري عو إريىاد السىاري 
إنمىا  ..،،  وال تحتىاي إلىى ي ىد والل ال ىرالو ال تكلىف يى ، ومرن نفسه على ال رالولكنه إذا عود نفسه ،إلى ععمار

: إن كيفيىىة مرايعىىة اليىىروح وال ىىرالو في ىىا، وقلنىىاويىىرحنا مىىراراع  ،تحتىىاي إلىىى قلىىم يكتىىب علىىى كىى  مسىىنلة مىىا يناسىىد ا
فييعى  األحمىر لمىا يىراد  ،كى  فالىدو  مىا يناسىد ا بعن العلم عت ذ علوان ع ضر وعحمر وعكرق وعسود، ويضىأ عمىام

لمىا يىراد ف مىه، األكرق لمىا يحتىاي إلىى ن لىه فى  موضىأ مىن المواضىأ، األسىود لمىا يحتىاي  واأل ضىر ،حفظه ماالع 
يكىررو حتىى يحفى ، يحتىاي إلىى حفى  ماى  حفى  فما يحتاي إلىى  ،إلى كذا، الم صود عنه إذا عن ى الكتاب ريأ إليه

 ىر  والمرايىأ، ويسىن  عنىه و رايىأ عليىه اليىروح والكتىب األ هما يحتاي إلى ف م يريأ إليه مىرو اانيىة و تنملى هذا،
يريىأ دون عن  -والسىالمالصىالو  عليىه-يستطيأ عن ييرح د ىا عحاديىه الندى  عه  العلم وهكذا، وب ذا يتكون ملكة 



ما  هذا الذي يعطى ديىان ولسىان  وما  الكالم الذي ال عو  له وال ل ر، عما اليرح االنيال ، إلى يروح فيما بعد
، ويصىىيب ال ىىد  المطلىىوب، عمىىا كىىالم كحىى، ويصىىيب المفىى  اليىىرح الىىذي ينفىىأ لكىىن الكىىالم ،يعىىوكو عن ييىىرحمىىا 

مىا ينفىأ هىذا، هىذا   وكذا، صحاد  يليى  حضىر الغىكوا  وبعىدين كذا -والسالمالصالو  عليه-إنيال  ير د الند  
مىن ييى  ليىرح السىنة مىن  و ويىد مىن يتصىد  لليىروع قا  هذا الكالم ما ععطينىاو دريىة، ادتدال إنيال لو طالب 

هذا الكىالم االنيىال  بمىا ال يفيىد، فعلينىا عن نعنىى بالدقىة مىن عو  األمىر والتحىري والتحر ىر فى  المتىون يصف من 
قىا  الترمىذي: قىا  عدىو عيسىى هىذا  انت ى من يىرح الحىديه نحن على ا ة منه، إذا لوال نتكلم إال بي  ،واألسانيد

ي ىري األحاديىه إذا انت ىى من ىا، اىم إذا  ةالتحفىوفىالن صىاحب  ديه حسن صحي ، ي و : وع ريىه فىالن وفىالنح
إيياد يواهد للحديه تدعمه وفالن، وال صد من إيراد هذو األسمال،  : وهو ف  الباب عن فالن وفالنقا  الترمذي

  صىىىححه ن طىىىاع: حسىىىن صىىىحي  وفيىىىه اكيىىىف قىىىا  الترمىىىذي نىىىه قىىىد يصىىىح  الحىىىديه فيسىىىتغرب النىىىاظرأل وترقيىىىه 
 :فى  قولىهن، ف ىو صىح  بىالميموع، مىا يىذكرو وف  البىاب عىن فىالن وفىال :إلي ا، ب وله النظر ليواهدو الت  عيارب
نمىا يكىون  ،ف  الباب عن فالن وفالن ال يلكم عن تكون دلف  الحىديه المىذكور، وال يلىكم عن يكىون بمعنىاو عيضىاع و  وا 

الكايىىر والغالىىب، وقىىد  هىو ديه وهىىذاو ىذكر فىى  البىىاب، إمىا موافىى  للحىى: فىى  البىىاب يعنى  ممىىا يصىىل  عن يىىدون قولىه
ذا الحىديه، تبحىه عىن هىذا الحىديه لىأ علىى هىتط  ارضىة لمعمىن ال ليذكر وف  الباب مما ييير إليه ممىا فيىه يى 

صىىىود عن الترمىىىذي لىىىه م اصىىىد الم   هىىى  يىىىدعم الحىىىديه عو ي الفىىىه  لفاتطلىىىأ عليىىىه، وتنظىىىر هىىى  يوافىىى  عو ي ىىىو 
و ري ي ل من ا،  الكتاب، والمبارك فوري عيار إلى مكاياوهذو من  ،هذو االيارا  ال تويد عند نيروومغاكي ف  

ع ريه الد اري، حديه عدى  سىعيد  ريىه النسىال  وهكىذا، وحىديه  بعض ا، د   ري كاير من ا، حديه عد  هر رو
ن يحي  بكى  علىم، كىم تىرك األو  ل  ىر، ما يلكم ع ،ليلكم عن يطلأ على ك  ي  ما ،ادن عمر ينظر من ع ريه

كا  فيىىه  عن العلىىم مىىا -يىى  وعىىال- هللاوهىىذا مىىن نعىىم  ر، كىىم تىىرك األو  لمىىن يسىىتدرك بعىىدو   ىىل كىىم تىىرك األو  
ال لىو   تعظم األيورل االيت ادومح   كا  فيه فرصة فرصة، ما ولتدنىى الي صىيا  العلميىة علىى هىذو الطر  ىة، وا 

لكىن  تىرك لىه  للمتىن ر قيمىة، مىا لنىا قيمىة، مىامعنىاو ، لومىا تركىوا لنىا يى  لكان العلمىال األوالى  عحىاطوا بكى  يى 
مىن األيىر نظيىر مىا ادى   ليادى  لىه «ورب مدلغ عوعى من سامأ» فرصة ليديد و يت د و بحه ويست ري ويستنب 

 ل دمة هذا العلم، ال دد عن يدذ .و دذ   ،لكن ير طة عن يعط  من نفسه للمت دمين،
ى هيلت ىا المطدوعىة اآلن الفالىدو من ىا قليلىة يىداع، إال رالت ا علىوعما العارضة ف  ،فكتاب التحفة يحتايه طالب العلم

بعىىن الفوالىىد، عمىىا الكتىىاب بكاملىىه مىىا  انىىاو ألسىىاليب المت ىىدمين وطىىرال  م يمكىىن عن يميىى  معىىهمعإنسىىان لىىه  دىىرو و 
طالىىب علىىم عىىادي مىىا يسىىتفيد منىىه، والكتىىاب األصىى  الىىذي هىىو الترمىىذي ال ينبغىى  عن يعىىو  عليىىه فىى   مىىأيميىى ، و 
 لي  من ا. وعد لوا في ا ما ،ومصحفةة ألن ا طبعة محرف  هذو الطبعة
تين واانىين وتسىعين فى  علىف ومىالالطبعىة األولىى سىنة  طبأ مىراراع، طبىأ فى  دىوالق -ععن  يامأ الترمذي-الكتاب 

ال نىود وعل ىوا عليىه طبعىا   بعووراع، طوعدق ا وعت ن ا، طبأ ف  ال ند مرا دين صغير ن،وهذو من عنف  الطبعا ميل
ي ىىرع  وهىىنعىىم الكىىالم عربىى   لكىىن االيىىكا  عن الطباعىىا  ال نديىىة ال سىىيما ال ديمىىة من ىىا عن ىىا د ىى  فارسىى ، ،يبىىةط

ييىىك  مع ىىم بعىىن  العلىىم عن يميىىوا معىىه،صىىغار طىىالب لكىىن نىىوع ال ىى  فارسىى ، ال يسىىتطيأ كايىىر مىىن  عربىى 
ال فى  طبعىا  وحوايى  كايىرو فى  الطبعىا  ال نديىة، ع  عن واليىيال عحمىد يىاكر ر  الحرو  ف  رسىم ا الفارسى ، وا 



المىالك ، اعتنىى د ىا وقرعهىا  الكتاب بحاية ماسة إلى العناية، و ويد مىن طبعىة دىوالق نسى ة لليىيال عحمىد الرفىاع 
فاليىيال عحمىد  بحيىه صىار  نسى ته فر ىدو، ، وضب  باليك مواضأ  ف  حوص ،ها ف  األكهر، وعل  علي اوعقرع 

 ،الييال: محمد ياكر وضب  منىه مىا ضىب  عنه قرع الكتاب على والدو أماعتنى د ذو النس ة،  -رحمه هللا-ياكر 
نه بحاية ماسة إلىى نس ة الييال الرفاع  تكام  الكتاب، ورع  ع مأ لرفاع طبعة ا مأوفاته بعن األييال، لكن 

يعنىى  علىىى عن الترمىىذي علىىى ويىىه ال صىىوص ومسىىلم حىىر   والقألن الحىىر  ال ىىديم حىىر  دىى النيىىر مىىن يديىىد 
فيىىه اليىىيال وقىىأ لىىه ميلىىد كديىىر  حىىرف م مىىا يناسىىب كايىىر مىىن المتعلمىىين اآلن،دىىوالق باليملىىة  ا طبعىى يميىى ، لكىىن
وسىنن عدى   فيىه الموطىن، وصىحي  الد ىاري، وصىحي  مسىلم، ،الكتىب السىتة فى  ميلىدكى  فى  ميلىد،  الكتب السىتة

محمىد عادىد السىندي،  يىيالايأ ومصح  من قدى  المر د، والترمذي، والنسال  ستة ف  ميلد واحد، وهذا الميلد داو 
، وطىا  الكتىاب ونسى ة اليىيال الرفىاع فى  مصىر مىن م ط ويود نسال ع ر  عنىدو مألما وقع  له هذو النس ة 

لكتىىاب، فيىىرع فىى  تح ي ىىه وطبىىأ منىىه دتح يىى  يىىد  األرضىىية المناسىىبة لتح يىى  اونسىى ته التىى  قرعهىىا علىىى والىىدو ود 
ىىطبىىأ ميلىىدان في مىىا مىىا ي ىىرب مىىن عد  اليىىيال عحمىىد يىىاكر صىىدر عىىن العيىىر، يعنىى  لىىو  ر الكتىىاب عو يك ىىد قلىىيالع ي 

، بطر  ة الييال وتعلي اته، وتندي اتىه علىى فىروق النسىال ةالكتاب كام  يمكن يصير  مسة عير ميلد د ذو الطر  
أ، اليىيال مىن لىواليىيال مط   ،كىالم يميى  يىداع  لبعن الىرواووتضعيفه  لبعن الروايا  المتعارضة وتواي هوتويي ه 

مىن كتىىاب  ،الواسىأ، وتيىدو يىنت  بالفالىدو المناسىبة ل ىذا الحىىديه مىن كتىاب ال ي طىر لىك علىى بىا   ععهى  االطىال
 عنىه يىرب  دىين العلىوم، عمىا العىالم المت صىص مىا وار ال، وهىذو ميىكو العىالم المتفىننعو مىن كتىب التى ن كتىب األدبم

طلىأ إلىى نيىرو مىن يىروح عهى   نالترمىذي يىروح الترمىذي ف ى ، يعنى  إ فى  عنىد يستطيأ عن يصىنأ ماى  هىذا، مىا
عو   ىىر ، ييىىرح فىى  حىىديه و نىىكع لىىك دنكتىىة تار  يىىة عو عدديىىةلكىىن يطلىىأ إلىىى كتىىب ع ،السىىنة مع ىىو  وسىى   عليىىه

طبىىأ اليىىكل الاالىىه  نن، الكتىىاب طبعىىة اليىىيال عحمىىد يىىاكرفىى  اللغىىة، هىىذا ال يفعلىىه إال المتفىى هل مىىن م رولاتىىيىى 
محمد فساد عدد الباق  بالنسبة للييال عحمىد يىاكر ال   عين هذا من هذا ترقيم محمد فساد عدد الباق ، لكنو دتح ي  

عىىال ذلىىك، اىىم بعىىد ليىى  ل تح ي ىىه ميىىرد نيىىر هىىذا ال يىى  إدىىراهيم عطىىوو عىىون، طبىىأ الرابىىأ وال ىىام  دتح يىى  اد  
 ليىيال: عحمىد يىاكرعدنى مظ ر من مظاهر العناية، د  فيه ع طال كايرو، هذا الذي يع  طبعة اولي  فيه  طبأ،

ي ىىا  فىى  الميمىىوع للنىىووي، الميمىىوع عتىىم  يعنىى  نظيىىر مىىا دتكميىى  نيىىر مناسىىب، ال تنتيىىر  ألن ىىا ناقصىىة وكملىى 
  الىدنيا لىىو امعىن يا: إالنىووي تسىعة ميلىدا  فى  كىالم ال نظيىىر لىه عنىد عحىد فى  كتىب الف ىىه، وقلنىا فى  مناسىبا 

لكىن عيىن السىبك  مىن  ،االاىة عيىكال وكمى  السىبك  يىال ذلىكلف ما  الميمىوع مىا اسىتطاع ، اىم بعىد ع  تس ايتم
  وصىار  المسىنلة ال وكم    ونير المطيع  ام يال المطيع  على إمامة السبك  لكن عين هو من النووي   النووي 
يعنى  إن اسىتفيد مىن فىساد عدىد البىاق  عمىا  ،الب يىة ال  قيمىة ل ىا عن األص  عحمد يىاكر فى  الميلىدين ، فيب ىلي 

ويىه المطلىوب، وعمىا الب يىة فنقى ، اىم طبىأ الكتىاب بعىد الميمىوع يسىتفاد مىن التسىعة علىى ، الالب ية فىال يسىتفاد منىه
 ،وهذا الطبعىة م دومىة لعكو عديد الدعا ، ف  حمص ف  عيرو عيكال، ح ي  وتعلي  وترقيم وف رسة دقي ةدت ذلك

تيىىد تعلي اتىىه  ذلكولىى ،وعلي ىىا تعلي ىىا ، لكىىن مىىا يظ ىىر ل ىىذا المعلىى  عنىىه لىىه يىىد فىى  الصىىناعة الحديايىىة يىىد راسىى ة
فيد من ىا ألن ا كاملة ومف رسة وم دومىة ومرقمىة، اسىتد   تعلي ا  ف  ال على كتاب حديا ، واستفيد من هذو الطبعة

فىى   ، عنىىدو يعنىى   دىىرووهىىو معىىرو  بالعنايىىة بىىالتح ي  ،معىىرو  ، اىىم طبعىىه بيىىار عىىوادفي ىىا مىىن نفىىأ ب ىىدر مىىا



م ييدو ف  التحفة ب در سىتين ل ه كاملة، ين ص ا من األحاديه ماوطبعت ويمأ نسال واستفاد من التحفة، ،التح ي 
 باعتبىىارهىى  عفضىى  المويىىودو اآلن  بيىىارحىىديه، لكىىن هىىذو تىىدرك مىىن طبعىىا  ع ىىر ، الم صىىود عن طبعىىة اليىىيال 

ال لو كمل  ذان طبع ما اليىيال عحمىد يىاكر ل، فالميلدان اللطبعة الييال عحمد ياكر ما يداني ا ي  عن ا كاملة، وا 
حمد يىاكر عنىدو سىعة فى  ال طىو ، على عن الييال عيستفاد من اطيبة لطبعة بيار لنس ة الكاملة  ما نظير، ال ما

 ت  عكاىر مىن عيىر ن اه  مىن الترمىذي، وعنىا مىدون فى  نسىف  تواي  الريا  وتصحي  األحاديه، يعنى  عيىد تسى
يصىر  ذلىك مىأو د علىى تضىعيف م،  ىاعلىى تضىعيف م، يمىاهير النراوي وا  م اليىيال عحمىد يىاكر عامىة علمىة الن ىد 

ندىدع  -إن يىال هللا-ونىداع  ،عن ي ا  فى  هىذو الم دمىةإال عن م ا ا ، هذا ما يمكن  -رحمه هللا-مد ياكر عحالييال 
  .وننظر اآلن ف  األسللة.، بيرح الكتاب

 ينا محمد وعلى لله وصحبه عيمعين.ندعددو ورسوله، وبارك على  وصلى هللا وسلم


